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ACCESUL FURNIZORILOR DE SERVICII CU VALOARE ADAUGATA  

LA RESURSELE DE NUMEROTATIE 

 

 

In conformitate cu prevederile Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si 

Reglementare in Comunicatii nr. 377/2013, dreptul de utilizare a numerelor nationale scurte 

interne si/sau a codurilor scurte SMS/MMS este acordat furnizorilor de retele publice de 

comunicatii electronice care sunt si furnizori de servicii de comunicatii electronice destinate 

publicului sau care asigura furnizarea serviciilor de comunicatii electronice prin intermediul unor 

terti autorizati (ce au dobandit prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie dreptul de 

utilizare a unor resurse de numerotatie din domeniile 0Z=02, 0Z=03, 0Z=06 si 0Z=07). 

 

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fosta COSMOTE 

ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.) este furnizor de retele publice de 

comunicatii electronice, autorizat in baza licentei de utilizare a resurselor de numerotatie 3.22-

3.33 din 23.09.2014. 

 

In baza drepturilor conferite de calitatea sa de furnizor de retele publice de comunicatii 

electronice, TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. poate utiliza aceste 

resurse de numerotatie pentru furnizarea unor servicii specifice de retea sau a unor servicii cu 

valoare adaugata (in continuare „SVA”) propriilor abonati, dar poate si asigna aceste resurse 

unor furnizori de servicii cu valoare adaugata (in continuare „FSVA”) care, de regula, 

intentioneaza sa furnizeze respectivele SVA in mai multe retele.  

 

Accesul nediscriminatoriu al FSVA la resursele de numerotatie se poate realiza numai in conditii 

de transparenta cu privire la procedura de asignare a acestora. 

 

Asignarea numerelor scurte si a codurilor scurte de catre TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A. se realizeaza ca urmare a incheierii unui contract comercial intre 

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. si FSVA care doreste sa 

implementeze SVA prin intermediul unor numere scurte sau coduri scurte.  

 

In vederea facilitarii incheierii unui astfel de contract cu FSVA si in vederea facilitarii procesului 

de asignare a resurselor de numerotatie, TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A. pune la dispozitie urmatoarele informatii: 
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(i) Datele de contact - la care FSVA pot depune solicitari in vederea implementarii unor 

SVA prin intermediul numerelor scurte si/sau al codurilor scurte sau pot obtine informatii 

cu privire la procedura de asignare a numerelor scurte si/sau a codurilor scurte: 

 Denumire: TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.  

 Adresa de contact: Piata Presei Libere nr.3-5, cladirea City Gate, Turnul de Nord, etaj 13 

 Telefon:0214005314 

 E-mail: prs_product@telekom.ro 

 

(ii) Lista de documente - pe care trebuie sa le transmita solicitantii pentru incheierea unui 

contract comercial privitor la furnizarea de SVA prin intermediul numerelor scurte si/sau 

al codurilor scurte si alte informatii pe care TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A. le considera utile pentru incheierea contractului comercial.  

 

 certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului 

 certificatul–tip emis de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in 

Comunicatii (ANCOM) care atesta dreptul de a furniza retele sau  servicii de comunicatii 

electronice (daca Partenerul este si furnizor de retele sau de servicii de comunicatii 

electronice) 

 licenta de utilizare  a resurselor de numerotatie (daca Partenerul are alocate resurse de 

numerotatie) 

 decizia ANCOM privind acordarea dreptului de utilizare a unor coduri ale punctelor de 

semnalizare (SS7) 

 adresa prin care ANCOM a alocat indicativul de identificare a reţelei (17xy) (acolo unde 

este cazul) 

 bilanţul contabil – ultimele două situaţii financiare (anuală şi semestrială, dacă este cazul) 

 certificatul fiscal la zi; 

 cererea si chestionarul conţinand informaţiile relevante pentru elaborarea de către 

Telekom Romania Mobile a soluţiei tehnice pentru implementarea interconectării 

(servicii asociate interconectarii şi alte servicii care urmează a fi achiziţionate, forme de 

interconectare – directă sau prin tranzit, capacitatea legaturilor de interconectare,etc.)- le 

puteti descarca de aici.  

 

(iii) Lista de documente/alte informatii utile - pe care trebuie sa le transmita solicitantii in 

vederea implementarii unui anumit SVA. 

http://media.telekom.ro/images/docs/Legal_docs/Mobile/Cerere_si_chestionar_tehnic_FSVA.pdf
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 Acord de confidentialitate semnat  

 Estimari de trafic pentru anul urmator 

 Contractul de Servicii cu Valoare Adaugata si Anexele acestuia 

 Anexe pentru deschiderea numerotatiei 

 fisierul ce contine testele efectuate 

 alerte de frauda 


